
INSPIRAŢIE PENTRU 
PEREŢII TĂI 



STILUL TĂU ÎN 
ÎNTREGIME

În această broşură veţi descoperi idei de aplicare noi şi 
captivante pentru zugrăvit, care sunt în egală măsură 
creative şi estetice. Spectrul cuprinde temele actuale 
ale suprafeţelor din lemn, metal, material textil şi 
piatră. 
Toate produsele sunt dezvoltate astfel încât să poată 
fi puse în practică fără probleme de utilizatori şi să 
confere un aspect profesional. Lucrul vă va face plăcere 
deoarece reuşita se face remarcată şi rezultatul final va 
surprinde admiraţia privitorilor.
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Aplicați FURTUNĂ METALICĂ cu bidineaua. Alegeți o direcție de aplicare și mențineți-o pe toată suprafața. 
Direcția de aplicare poate fi  diagonală, orizontală, verticală 
sau în cruce.

FURTUNĂ
METALICĂ

1. 2.

+
Mixată în prealabil.

Antracit

Argintiu

Executaţi o suprafaţă suport albă, de exemplu cu HORNBACH Meister Polar 
Weiss. Dacă peretele este deja alb, acesta se poate acoperi direct cu un 
strat de StyleColor FURTUNĂ METALICĂ. Nu folosiţi prea mult material. În 
felul acesta, nisipul cuarţos se poate împrăştia mai uşor cu ajutorul unei 
perii.

SUGESTIE CREATIVĂ
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IATĂ CÂT ESTE 
DE SIMPLU!



1. 2. 3.

Aplicați EFECT DE BETON cu o rolă cu 
păr scurt într-un strat suficient de gros.

Aplicaţi stratul încă umed în structura 
de beton dorită folosind gletieră 
venețiană. 

Dacă doriți: Cu mânerul rolei cu păr 
scurt puteți simula găurile ancorelor 
cofrajelor.

IATĂ CÂT ESTE 
DE SIMPLU!

EFECT DE 
BETON

+

Efectuaţi mişcări uniforme. Cel mai bine este să lucraţi pe bucăți, porţiune 
cu porţiune deoarece tencuiala de efect pentru structurare nu are voie să 
se usuce.

SUGESTIE CREATIVĂ
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1. 2. 3.

Aplicați EFECT PIATRĂ FINISATĂ cu o 
rolă cu păr scurt într-un strat suficient 
de gros.

Aplicaţi stratul încă umed cu gletieră 
venețiană în structura de piatră dorită. 
Lăsați să se usuce.

Aplicați LACUL PT. FINISAJ PIATRĂ FI-
NISATĂ cu un burete umed prin mișcări 
de ștergere.

+

EFECT PIATRĂ 
FINISATĂ

Aplicaţi cu mişcări mai mici în direcţii diferite. Optim este să efectuaţi mişcări în zig-
zag. Pentru că materialul aplicat pentru efectul de structurare nu are voie încă să se 
usuce, cel mai bine este să lucraţi pe bucăți, porţiune cu porţiune.

SUGESTIE CREATIVĂ
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IATĂ CÂT ESTE 
DE SIMPLU!



EFECT LOFT

1. 2. 3.

Aplicați EFECT LOFT cu o rolă de 
structură bob de mazăre.

După cca. 20 de minute neteziți vârfu-
rile cu șpaclul pentru efect. Lăsați să se 
usuce.

Aplicați LACUL PT. FINISAJ LOFT cu un 
burete umed prin mișcări de ștergere.

+

Dacă lucraţi cu șpaclul pentru efect vă recomandăm să lucraţi cu 
mişcări uşoare ale mistriei. Prin mişcările în direcţii diferite se obţin 
suprafeţe estetice, netede, cu mici adâncituri.

SUGESTIE CREATIVĂ
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IATĂ CÂT ESTE 
DE SIMPLU!



Înainte de folosire amestecați 
bine fulgii universali pentru 
efect. Aplicați EFECT MAR-
MURĂ cu o rolă cu păr scurt.

Neteziți stratul încă umed cu 
o gletieră venețiană. Lăsați să 
se usuce.

Șpăcluiți cu pete, adică cu 
gletieră venețiană aplicați 
pătat un al doilea strat 
subțire de tencuială.

Lustruiți cu un șervet din 
bumbac.

1. 2. 3. 4.

EFECT  
MARMURĂ

+
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IATĂ CÂT ESTE 
DE SIMPLU!



EFECT DE 
GRESIE

1. 2. 3. 4.

Aplicați StyleColor EFECT DE 
GRESIE cu o rolă cu păr scurt 
într-un strat suficient de gros.

+

Aplicaţi stratul încă umed 
folosind gletieră venețiană 
și peria din metal de efect 
pentru obținerea structurii 
dorite de gresie.

După cca. 20 de minute trasați rosturile 
(de ex. cu marginea mistriei). Lăsați să se 
usuce peste noapte. Pont: Pentru o optică 
în linie dreaptă a rosturilor folosiți-vă de 
un instrument dreptunghiular (de ex. de o 
scândură din lemn DIN A4), iar la margini 
aliniați mistria.

Aplicați lacul StyleColor LAC 
PENTRU FINISAJ CU EFECT 
DE GRESIE în mod generos 
pe suprafețele uscate și 
tencuite cu StyleColor EFECT 
DE GRESIE folosind un burete 
umed sau un prosop de 
șters, executând mișcări de 
ștergere.

Cu un şablon confecţionat de dvs., cum ar fi capacul de la o cutie de pantofi sau un tocător, 
puteţi reproduce foarte simplu pietre. Pentru o nuanţă mai intensă, aplicaţi pe câteva pietre 
un al doilea strat de lac.

SUGESTIE CREATIVĂ
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IATĂ CÂT ESTE 
DE SIMPLU!



1. 2.

Aplicați EFECT DE NISIP cu o rolă cu păr 
scurt.

Aplicaţi stratul încă umed cu o pensulă de 
structură, executând mișcări în formă de cruce.

+

EFECT 
DE NISIP

Aplicarea cu pensula de structurare ar trebui efectuată cel târziu după 20 de 
minute deoarece în caz contrar se usucă tencuiala de efect. Pentru aceasta, 
aplicaţi cu pensula pe suprafaţă, uniform, în mişcări în zig zag.

SUGESTIE CREATIVĂ
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IATĂ CÂT ESTE 
DE SIMPLU!



TENCUIALĂ 
STRUCTURATĂ

1. 2. 3.

Aplicați TENCUIALA STRUCTURATĂ cu 
o rolă cu păr scurt într-un strat suficient 
de gros.

Aplicaţi stratul încă umed folosind 
gletieră venețiană. Lăsați să se usuce.

Cu un burete umed aplicați apoi 
BRONZ, executând mișcări în formă de 
cruce.

+

Mişcările în zig zag peste suprafaţă, cu un burete umed conferă  o notă personală 
întregii structuri individuale indiferent dacă mişcările sunt orizontale sau verticale, 
scurte sau lungi. Spălaţi în permanenţă buretele pentru a obţine un efect uniform.

SUGESTIE CREATIVĂ
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IATĂ CÂT ESTE 
DE SIMPLU!



VOPSEA CU 
EFECT METALIC

Aplicați VOPSEA CU EFECT METALIC cu o rolă cu 
păr de mărime medie. Lăsați să se usuce.

Aplicați un al doilea strat de VOPSEA CU EFECT 
METALIC folosind o pensulă de structură, 
executând mișcări în formă de cruce.

+

1. 2.

Mixată în prealabil.

AURIU

ARGINTIU

AURIU ROZE

BRONZ

CUPRU

Înainte de utilizare şi în timpul lucrului, din când în când, trebuie să 
amestecaţi bine vopseaua. În acest mod, pigmenţii pentru efecte speciale 
rămân bine distribuiţi în vopsea. Pe suprafeţele-suport neuniforme, închise sau 
cu diferenţe mari de nuanţă trebuie să aplicaţi în prealabil o vopsea pentru 
pereţi, de calitate superioară, pe bază de apă, într-o nuanţă similară.

SUGESTIE CREATIVĂ
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IATĂ CÂT ESTE 
DE SIMPLU!



1. 2.

EFECT DE 
RUGINĂ

Aplicați vopseaua EFECT DE RUGINĂ cu o rolă cu 
păr scurt acoperind suprafața.

Cu un burete natural umed aplicați prin tampo-
nare și ștergere LACUL DE FINISAJ CU EFECT DE 
RUGINĂ. Umeziți buretele din când în când.

+

Un rezultat mai bun se obţine dacă umeziţi în permanenţă buretele deoarece în caz contrar, 
vopseaua rămâne lipită de burete. Structurile sunt puse mai bine în valoare şi obţineţi un 
aspect uniform. Aspectul de rugină se combină bine şi cu VOPSEAUA AURIE SAU ARGINTIE 
pentru mobilier şi decoraţiuni. Contrastul extrem permite un efect şi mai puternic al aspectului 
de rugină.

SUGESTIE CREATIVĂ
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IATĂ CÂT ESTE 
DE SIMPLU!



TENCUIALĂ 
CU EFECT 
STRUCTURAT

1. 2. 3.

Preocupați-vă de obținerea unei 
suprafeţe albe și uniforme folosind 
de ex. vopseaua pentru zidărie 
HORNBACH.

Aplicați TENCUIALĂ CU EFECT 
STRUCTURAT cu pensulă de structură, 
executând parțial mișcări în cruce. 
Lăsați să se usuce.

Aplicați ARGINTIU cu o rolă cu păr 
scurt.

+

Înainte de utilizare amestecaţi bine tencuiala de efect. În acest mod, 
se distribuie pigmenţii şi se obţine cel mai bun rezultat.

SUGESTIE CREATIVĂ
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IATĂ CÂT ESTE 
DE SIMPLU!



Aplicați StyleColor LAC AURIU/ ARGINTIU folosind o pensulă pentru vopsele 
acrilice.

+

1.

Mixată în prealabil.

AURIU

ARGINTIU

Vopseaua aurie şi vopseaua argintie se pot aplica individual pe 
mobilier sau accesorii. Accente perfecte se obțin prin tehnicile cu 
şabloane şi ornamente pe cele mai diverse materiale.

SUGESTIE CREATIVĂLAC CU EFECT 
METALIC
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IATĂ CÂT ESTE 
DE SIMPLU!



To
at

e 
nu

an
țe

le
 il

us
tra

te
 în

 a
ce

as
tă

 b
ro

șu
ră

 s
e 

po
t a

ba
te

 d
e 

la
 o

rig
in

al
 d

in
 m

ot
iv

e 
te

hn
ic

e 
tip

og
ra

fic
e.

Art.-Nr. 37726 / 20-51_A1

MAI MULTE INFORMAŢII SE GĂSESC LA  
www.hornbach.ro/stylecolor


